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UPPSALA UNIVERSITET PROTOKOLL 
Styrelsen för Institutionen 2017-05-15 
för biologisk grundutbildning 
 
Närvarande: Henning Blom (ordf.), Monika Schmitz, Petra Korall (t.o.m. §5), Tatjana Haitina, 
Anna Brunberg, Robert Malmgren, Magnus Johansson, Stefan Knight, Eva Lindström, Matilda 
Andersson, Staffan Svärd, Jan Andersson, Elisabeth Långström (sekr.). 
 
§1 Justeringsperson 
Beslut:  
Styrelsen utsåg Anna Brunberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
§2 Dagordning och anmälan av övriga frågor 
Beslut:  
Styrelsen godkänner den föreslagna dagordningen. Tatjana och Petra anmälde en övrig fråga. 
 
§3 Föregående protokoll 
Beslut:   
Föregående protokoll från mötet 2017-03-13 godkändes och lades till handlingarna. 
 
§4 Meddelanden 
Fakulteten: 

− Fakulteten har en ny prodekan för utbildning: Cecilia Johansson. 
− Fakulteten kommer att arbeta med att definiera rollerna för excellenta lärare. 

Intendenturerna: 
− Festsalen på EBC: tidigare har uthyrning av festsalen godkänts av IBG. Numer skall den 

godkännas av intendenturen. 
Information från institutionerna 

IBG: 
− På fredag har IBG en personaldag. 
− Lärardagarna flyttas till 15–16 augusti p.g.a. svårighet att få tag på möteslokal den  

16–17 augusti. Henning bad om styrelsens förslag till programpunkter för 
lärardagarna. Vi kommer att ta upp: IBG:s roll; vem äger kurserna; pedagogiska 
diskussioner. Ekonomin kommer att diskuteras på sektionskollegiet. Den diskussionen 
ska knytas till kärnverksamheten. 

− IBG kommer att presenteras för KOF-panelen. 
− Har haft internrevision med avseende på miljöarbete. 
− Två nya studierektorer. Antagningstal inskickade medel. 
− IBG har fått 500 000 kr för pedagogisk utveckling av lärarutbildningarna. 
− Graduate guide: Kemi, biologi och fysik har lagt en summa pangar på en 

reklamkampanj i Storbritannien. 
− IBG gör en utredning av IT-stöd inom grundutbildning. Vår IT-person har delvis 

ersatts av Tobias Jakobsson. Vi kommer inte att använda EBC:s IT-stöd i nuläget. 
Eventuellt kommer vi att använda BMC:s IT-stöd i framtiden. 

− I fredags kom Henning överens med en av BMA-tjänstkandidaterna om villkor för 
anställning. 

ICM: 
− Har haft ett möte i sin pedagogiska grupp om hur arbetet i gruppen ska ske, bl.a. 

gällande mottagande av nyrekryterade lärare m.m. 
IEG: 
− Har haft ett IEG-lärarkollegium gällande kursekonomi m.m. 
IOB: 
− Har presenterat information om IBG-styrelsen i sitt lärarkollegium. Lage och Petra har 

fått ett uppdrag av IOB-styrelsen att kartlägga bemanningen på kurser. 
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− Petra ska prata didaktik på sektionskollegiet den 12/6. 
 

§5 Ekonomiskt åtgärdsplansarbete 
Lokaler 

− Vi samtalar med kemisterna om att sambruka labb- och kontorslokaler. Vi kommer också att 
göra oss av med lokaler på Gotland. En annan institution är beredda att ta över det stora 
labbet. 

Kurskostnader 
− Styrelsen diskuterade olika kostnader för kurser. Alla kursansvariga och programansvariga 

behöver se över vad kurserna kostar. Hur många labbar per kurs och hur är de utspridda över 
programmen? Exempel: en kurs med sex veckors labb drar både kostnader i form av 
kemikalier, labblokaler, labbamanuenser. 

− Vi kan ha som mål att alla kurser ska bära sig själva. Vi måste ha ett helhetsperspektiv över 
programmen. Det är viktigt att studenterna får tillgång till både bredd och djup. 

−  Alla lärare måste bli kostnadsmedvetna. Vi måste komma bort ifrån kulturen att det bara är 
att beställa det man vill ha från IBG. 

− Att få labba och exkurera själv är ett försäljningsargument när vi marknadsför våra 
utbildningar. Och en enorm fördel för våra studenter. 

− När det gäller transporter är de dyraste kurserna ofta de på grundnivå som alla studenter tar. 
− I kurskostnadsdokumentet som det ser ut idag är inte lokalkostnader som kan bokas via 

TimeEdit med. Vi behöver göra ett ordentligt utredningsarbete för att få klart för oss vad 
lokalerna för undervisning kostar för varje kurs.  

− Den fristående sommarkursen Marina miljöer – Studenterna betalar för att vara på 
Klubban. 

− Styrelseledamöterna fick i uppdrag att ta med sig till respektive institution att alla ska 
medvetandegöras om att vi behöver se över hur vi kan undervisa mer kostnadseffektivt. 
Informationen behöver normaliseras mot antal studenter och antal hp. 

Info från Henning om hur han vill jobba. 
− Henning vill jobba vidare för att visa lokalkostnader för kurserna. 
− Vår nya BMA planeras arbeta med lokalbokning tillsammans med Ylva. Hon kommer i 

det arbetet troligtvis kunna hjälpa till med optimering av vilka labbar kan dela 
labblokaler. 

Benanningsplanerare m.m. 
− Bemanningsplaneraren som nu används av IEG och IOB ska utvecklas och användas av 

alla fyra institutioner. Mikael Thollesson har fått tid för att utveckla den. ICM kommer 
dock inte att använda den för sin kontering, utan endast för att synliggöra hur mycket 
olika delar av institutionen undervisar. 

− Optimering av administrativa funktioner ska ses över tillsammans med IOB och 
Evolutionsmuseet.  

− Vi ska föra in lokalkostnader i våra kurskostnadsmodeller. Vi börjar från 2016. 
  
§6 Uppdatering styrelsens sammansättning 
Beslut: Styrelsen beslutade att uppdatera styrelsens sammansättning. Robert Malmgren tar över 
efter Katariina Kiviniemi Birgersson som ordinarie ledamot i styrelsen och Elisabeth Långström 
blir gruppsuppleant för IBG:s ledamöter. 
 
§7 Övriga frågor 
Frågan ställde om annan utformning av kursinformationsdagarna önskas. Lärare/forskare önskar 
föra ut information om forskningspraktik och examensarbetsmöjligheter.  

En möjlighet som lyftes var att låta forskare delta i arbetsmarknadsdagar alternativt ordna särskilda 
dagar för då forskarna kan få presentera sin forskning med möjligheter till forskningspraktik och 
examensarbete. 
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Redan nu presenteras hur examensarbete går till för mastrar och kandidater muntligen i samband 
med vårens kursinformationsdag. 

IBG tar till sig idéerna och försöker hitta ett format som kan fungera bra. 

§8 Nästa möte 
Nästa möte äger rum i början av hösten. Henning gör ett schema med styrelsemöte en gång i 
månaden. 
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